MHC Dieren kledingfonds – alle informatie op een rij
Waarom een kledingfonds?
–

–

–

Uitstraling:
Alle teams van MHC Dieren spelen in dezelfde, kwalitatief goede, tenues. Kleding wordt
exclusief geleverd door Veldman sport te Velp.
Sponsoring:
Door de eenduidigheid in tenue en door het feit dat de club eigenaar is van de kleding is
sponsoring van de mogelijk. Onze hoofdsponsor is de Rabo Bank. Deze naam komt aan de
voorzijde van elk (team) shirt. Op de achterzijde is er de mogelijkheid voor elk team om hier
een team sponsor te vermelden. Voor heren 2 en dames 1 is dit 350 Euro per seizoen en
voor de overige teams 250 Euro per seizoen.
Kostenbesparing voor de leden:
Leden hoeven geen eigen tenue te kopen; zeker bij jeugdleden die regelmatig uit de
kleren groeien is dat financieel aantrekkelijk.

Wat zijn de uitgangspunten?
Vanaf juli 2016 heeft MHC Dieren een kledingfonds.
De uitgangspunten hiervoor zijn:
–
–
–

MHC Dieren leent aan ieder spelend lid wedstrijdkleding uit. Dit bestaat uit een shirt en/of
broekje/rokje. Sokken vallen buiten het kledingfonds.
Deelname is voor ieder spelend lid verplicht.
Kosten en uitgaven zijn binnen het fonds in balans (geen winstoogmerk). Kosten worden in
de contributie opgenomen en bedraagt per spelend lid 24 Euro per seizoen.

Wat kun je verwachten?
Aan het begin van het seizoen 2016/2017 krijgt ieder team voor iedere speler een set hockeykleding.
Wat betaal je?
Per seizoen betaal je € 24,00 voor het kledingfonds. Dit bedrag innen we automatisch naast de
contributie.
Alle regels op een rij
De kleding is eigendom van MHC Dieren en wordt in bruikleen aan alle spelende leden verstrekt. Om
alles goed te laten lopen, hebben we een aantal regels opgesteld. Deze kun je lezen in het
kledingfondsreglement. De commissie Materiaal Beheer is belast met de uitvoering.
Uitreiking teamtassen
We geven de teamtassen aan de teamverantwoordelijke coach/trainer. Zij nemen de kleding namens
het team in ontvangst. Van de verstrekte kleding wordt een overzicht gemaakt en de leider zorgt er
voor dat de kleding aan het einde van het seizoen compleet wordt ingeleverd bij de commissie
Materiaal beheer.
Vragen?
Heb je vragen omtrent het kledingfonds dan kun je daarmee terecht bij voorzitter@mhcdieren.nl

Regelement kledingfondsreglement MHC Dieren
1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform
clubtenue.
2. De door het kledingfonds verstrekte team tas bestaat in ieder geval uit:
a. Shirts
b. Broekjes
c. Keepershirt
d. Keepers korte broek
e. Aanvoerdersband
Noot 1: trainings/presentatiepakken worden niet vanuit het kledingfonds gefinancierd. Wanneer
sponsors een elftal in een trainingspak willen steken dan is dat mogelijk. De club wordt in dat
geval eigenaar van de trainings/presentatiepakken.
3. Het kledingpakket is en blijft eigendom van MHC Dieren en wordt in bruikleen aan het team
en haar spelers verstrekt.
4. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de commissie Materiaal Beheer.
5. De commissie Materiaal Beheer is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De
leiders/coaches/trainers ondersteunen desgevraagd de commissie Materiaal Beheer voor
een goede praktische uitvoering.
6. Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid.
7. De eigen bijdrage voor het kledingfonds bedraagt in het seizoen (2016/2017).
8. € 24,00 per spelend lid. De eigen bijdrage wordt naast de contributie automatisch
geïncasseerd. Met de betaling van de eigen bijdrage verklaart de gebruiker van de
beschikbaar gestelde hockeykleding akkoord te gaan met de bepalingen van dit
kledingfondsreglement. Ieder volgend seizoen staat het de algemene ledenvergadering vrij
(op voorstel van het bestuur) de eigen bijdrage voor het kledingfonds aan te passen.
9. De leider(s)/coaches/trainers van een team nemen de kleding aan het begin van het seizoen
namens het team in bruikleen van de commissie Materiaal Beheer. Bij die uitreiking wordt
een overzicht verstrekt van de uitgereikte kleding.
10. De leider(s)/coaches/trainers van een team leveren na afloop van het seizoen de kleding,
zoals genoemd in het bij afgifte verstrekte overzicht, in bij de commissie Materiaal Beheer.
11. Indien door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan de kleding ontstaat,
kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging

aansprakelijk worden gesteld. Of iemand hiervoor aansprakelijk wordt gesteld is ter
beoordeling aan de commissie Materiaal Beheer.
12. De kleding mag uitsluitend tijdens een hockeywedstrijd van MHC Dieren worden gebruikt en
dus niet tijdens de training/ op “straat” of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de
commissie Materiaal Beheer toestemming is verleend.
13. Gebruiker zal geen nummer, namen of andere uitingen op de kleding (laten) bedrukken,
schrijven of bevestigen.
14. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of
beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten
laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag van
de vermiste of beschadigde kleding.
15. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van
de wedstrijd door de speler bij de leider(s)/coaches/trainers te worden gemeld. Deze meldt
dit direct bij de commissie Materiaal Beheer van MHC Dieren. Voor schade aan de kleding die
tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de commissie Materiaal
Beheer.
16. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan
hiervoor bedoelt, dient de leider/coach/trainer dit direct na constatering te melden bij de
commissie Materiaal Beheer. Of iemand voor vermissing of schade aansprakelijk wordt
gesteld is ter beoordeling aan de commissie Materiaal Beheer. Bij vermeend diefstal moet
een proces verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.
17. Aan het einde van het hockeyseizoen levert de leider/coach/trainer de team tas met alle
kledingstukken en toebehoren in bij de commissie Materiaal Beheer. Wanneer aan het einde
van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet
gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening
gebracht ter hoogte van het aanschafbedrag.
18. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

